
Charmillion Club Resort ***** 
Komplex so službami all inclusive na vysokej úrovni s pokojnou atmosférou, 700 metrov 
dlhou pieskovou plážou a vstupom do mora po móle, ponúka množstvo športových aktivít. 
Zariadenie hotela pozostáva zo vstupnej haly s recepciou, hlavnej reštaurácie, 2 á la carte 
reštaurácií, lobby baru, baru pri bazéne, Wi-Fi  pripojenie je v lobby bare  zadarmo , nákupná 
galéria, diskotéka, konferenčná miestnosť, vyhrievaný bazén v zimnom období ,detský bazén, 
miniklub (pre deti 3-12 rokov), detské ihrisko. Hotel disponuje 374 izbami, z ktorých má  
každá centrálne ovládateľnú klimatizáciu, TV so satelitným príjmom, telefón, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), minibar (za poplatok), set na 
prípravu čaju a kávy, balkón alebo terasu. Do rušného centra Naama Bay sa dostanete 
hotelovým shuttle busom zadarmo, ktorý jazdí 2 x za deň. Hotel je vhodný pre všetky vekové 
kategórie a poskytuje ideálne zázemie pre strávenie pokojnej aj aktívnej dovolenky. 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba (34m2 - 40m2) : dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dospelého 
alebo 2 prísteliek pre deti  
Štandardná izba s výhľadom na more (34m2 - 40m2) dvojlôžková izba 1 prístelky pre 
dospelého alebo 2 prísteliek pre deti  
Jednolôžková izba :  na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

talianska 1 x za pobyt zadarmo - rezervácia nutná), 
Hlavná reštaurácia  (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                    od 07:00 do 10:30 
OBED                                                       od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                                         od 18:30 do 22:00 
 
A la  carte reštaurácie 
Talianska reštaurácia "PESCATORE" ( otvorené  podľa sezóny)       
OBED                                                      od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                           od 18:30 do 20:00 a od 20:15 do 22:00 
(nutná rezervácia deň predtým,) 
 
Francúzska reštaurácia  (za poplatok) 
 VEČERA                                  od 18:30 do 20:00 a od 20:15 do 22:0 
(nutná rezervácia deň predtým) 
 
 
 
 

 



BARY: 

LOBBY BAR 
nápoje      24 hod 
 
POOL BAR  
nápoje      od 10:00 do 17:00 
snacky                     od  10:30 do 17:00 
 
BEACH BAR   
nápoje      od 10:00 do 17:00 
 
LETNÝ BAR „BARRACUDA“   
nápoje      od  18:00 do 23:00 
 
SHISHA  CORNER  (nie je v rámci  all inclusive)   od  15:00 do 03:00 
Orientálne nápoje 
SHISHA 
 
„JUNGE“ DISCO (vstup zadarmo, nápoje nie sú v rámci all inclusive)          
      od  23:00 do 02:00 
 

• hotel vyžaduje na  večeru formálne  oblečenie 
 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

 

• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch (pivo, vodka, 
rum,  likéry, whisky, miešané nápoje)   

• víno je servírované  iba  počas  večere  
• Cola, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Minerálna voda  
• čaj, americká káva a nescafé  
• športové aktivity, tenisový kurt (osvetlenie za poplatok), stolný tenis, šípky, plážový volejbal, futbal, f  

 
 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

 
• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy 
• alkoholické nápoje vo fľašiach, turecká káva a čerstvé ovocné šťavy  
• SHISHA kútik  
• Diskotéka 



• centrum vodných športov na pláži, potápačské centrum, windsurfing 
• biliard 
• SPA centrum, sauna, masáže, turecké kúpele, salón krásy,  
• motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži za poplatok  

 

AKCEPTÁCIA  KARIET: 

VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA:      

www.charmillionresorts.com 


